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INLEIDlNG :

Het doel van deze stage was em net behulp van een piezo - kristal

de spiegelafstand van een twee - rrodes laser, aan de hand van het

uitgekoppelde signaal , zo te regelen dat de laser - m:::xles vrijwel

geen frequentieverschuiving neer vertonen.

Deze opdracht werd in de hieronder anschreven fasen onderzocht en

uitgevoerd.

- Allereerst werd het node - gedrag van een drie - nodes laser 00

derzocht. Dit was een Helitml - Neon laser van Spectra Physics

nodel 133. Hieruit bleek dat een twee - nodes laser tech beter

geschikt zou zijn voor de beoogde stabilisatiernethode. We hebben

daarem een nieuwe twee - nodes laser besteld van het type Hughes

He - Ne 3121H.

-Deze nieuwe laser werd in een behuizing gebouwd en aangesloten

op een strcx::m;estabiliseerde hoogspanningsvoeding.

-Vervolgens werd aan de anode - zijde van de laser een opstelling

gebouwd wa.anree de afzonderlijke intensiteiten van de twee nodes

gemeten konden 'WQrden. (Met behulp van een deelprisrna. twee pola

risatiefilters en twee fotodiodes.)

-Aan de hand van deze rreetbare intensiteiten ken het IOOde - gedrag

van de laser geed 'WQrden onderzocht.

~t we in een latere opstelling de spiegelafstand willen va

rieren door de laserbuis in zijn lengterichting te vervo:rmm,

zullen we het hiervoor benodigde piezo - element m::>eten testen

onder voorspanning.

-Daar het piezo - element onder voorspanning neg voldoende uit

zetting vertoonde hebben we het vervolgens , aan kathode - zijde ,

op de laser genonteerd en weI zodanig dat een spanningsverande

ring van 100 V de spiegelafstand ongeveer 0,3 micro - neter deed

veranderen.

-Nadat we dus aangetoond hadden dat net behulp van een regelbare

gelijkspanning over het kristal de spiegelafstand naar wens ver

anderd koo worden werd er een terugkoppeling gel::x:>uwd die het

verschilsignaal van de beide fotodiodes stabiliseerde en zo dus

ook beide frequenties stabiliseerde. Hiervoor hebben we een

2.



integrator gebruikt die aan de hand van het verschilsignaal van de beide

fotodiodes de spanning over het piezo-kristal bijstuurde.

-Als laatste hebben we onderzocht in hoeverre de beide frequenties

door dit regelsysteem konden worden gestabiliseerd. Hiervoor hebben we

een beai::Ireting gedaan door een node van onze laser te mengen net een

andere zeer stabile een-rrodes laser. Het nu gareten frequentieverschil

kan dan als een maat beschoUYKl worden voor de fr~tiestabiliteit

van ooze laser.

-Uit deze neting vonden we een korte tennijndrift van 20 kHz per minuut

en een lange tennijndrift van 150 kHz gedurende 3~ uur. Deze resultaten

nogen als zeer bevredigend beschOl.l'Vrl worden.

3.



I. DE 'IWEE MJDES LASER.

1.1 De laser als resonator.

Een laser is een resonator net als resonantieoonditie , dat wanneer

de golf eenrnaal de resonator doorlopen heeft (heen en terug) de fase

verschuiving ten gevolge van de reflecties aan de spiegels een geheel

aantal malen 2n is , dus het faseverschil tussen de spiegels is k.n

(waarin k een geheel getal is) .We kunnen nu dus schrijven dat

2L = k.A ( I )

4.

waarin:

Verder weten we dat

waarin:

A= de golflengte in de cavity.

k= geheel getal.

L= afstand tussen de spiegels.

c
A=-

'V.n

\)= frequentie van de laser.

0= lichtsnelheid in vacuiim.

n= brekingsindex in de cavity.

(II)

Met behulp van (I) en (II) kunnen we gemakkelijk het frequentie

verschil voor twee op elkaar volgende m:des bepalen

- C
t:N = -=--"-='2.n.L

Voor onze laser geldt dat L == 0,22 m. en vinden dus net behulp

van (III) voor de node-afstand :-

(III)

tw == 680 MHz.

Bij de berekening van de mode-afstand hebben we de brekingsindex n=l gesteld.
In werkelijkhe;d is de brekingsindex een functie van de frequentie. Deze fre
quentie-afhankelijkheid ;s 'echter klein en n;et van belang voor het verdere

betoog.



1.2 ~Het V€rsterki'ngsprofiel van eenstationair 9as.

Voor een eerste benadering van het versterkingsprofiel van een laser beschouwen
we de atomen van het gas als stationair I en er treedt inversie op tussen twee
niet ontaarde energieniveau's E1 en E2. Indien zoln gas onderhevig is aan
een stralingsveld van de vorm:

E(t) = EO.cos(wt)

vinden Sinclair and Bell (litt.8) voor de versterking per lengteeenheid:

s.

IVa.

waarin: wo== centrumfrequentie van de verbreding.

ro=Na-~ :Iret Na en ~ de aantallen at.cm=n per voll.lIOO

eenheid in de aangeslagen toestanden E
1

en E2
bij afwezigheid van een stralingsveld.

].1= het "matrixelarent" voor het dipoolm::m3nt van het

~toan tussen de toestanden EJ. en E
2

•

y= Xli2= de gerniddelde overgangswaarschijnlijkheden

per seeonde van niveau 1 en 2.

ys=y.;,.......l +""'W""'/W""""so- = de verzadigde overgangswaarschijn

lijkheid.

W= stralingsintensiteit van het veld in de resonator.

Wso= verzadigingsparaneter.

Indien we ook de thermische beweging van de atomen meerekenen zullen er twee
soorten lijnverbreding optreden nl: Botsingsverbreding en Dopplerverbreding.

1.3 De botsingsverbrediflg.

Het belangrijkste effect van de botsingsverbreding is dat de verblijftijd van
deatomen in hun aangeslagen toestand verkort wordt. Hierdoor ontstaat een
toename van de lijnbreedte y met een waarde Yb (= konstante maal de druk van
het gas.) We vinden dus voor de lijnbreedte inclusief botsingsverbreding:



Deze botsingsverbreding kan in vgl.IVa. verwerkt worden door y te vervangen
•

door y' en Wso te vervangen door W· = W .X-. (Door deze aanpassingen gaatso so y

Ys vanzelf over in y~ .)

Dus we kunnen nu voor de versterkingsfactor t inclusief botsingsverbreding ,

schrijven:

6.

IVb.

Deze botsingsverbreding noemen we ook wel een homogene verbreding omdat deze
verbreding voor alle atomen gelijk is.

1.4 De dopplerverbreding.

De dopplerverbreding van het v,ersterkingsprofiel wordt veroorzaakt door de
superpositie van de doppler-verschoven straling die door verschillende atomen
van het gas wordt uitgezonden. Omdat dit effect voor alle atomen (met een
andere snelheid) verschillend is spreekt men ook wel van een inhomogene ver
breding.

Voor de bepaling van de dopplerverbreding maken we gebruik van de snelheids
verdeling van Maxwell-Boltzmann en vinden dan:

P(w' )dw I _

,
exp-{ w ~wo }2

___.....;;;6.w;;.co~

;;. 6.w o

V.

waarin: P(w')dw ' = De waarschijnlijkheid dat een atoom een
doppler-verschoven frequentie bezit tussen

wI en (w' +dw • ) •

6.wo = wo1~~I)i = Halve breedte van het profiel waarbij
de intensiteit tot op lie van de top
waarde gedaald is. De top ligt bij

w=wo=(E2-E1)/fi.



We kunnen nu de versterkingscoefficient bepalen ten gevolge van botsings-
en dopplerverbreding.Vergelijking IVb, geeft de bijdrage van frequentie Wi

tot de versterkingsfactor bij frequentie w,(vervang hiervoor in IVb. W
o

door
Wi). De kans op de doppler-verschoven frequentie Wi wordt gegeven door vgl.V.

De totale versterkingscoefficient vinden we dus door IVb. met V. te vermenig
vuldigen en daarna over alle frequenties te integreren:

7.

waarin:
,

_ ,-&1l2r 0
go - cEuht.W

o
'

VIa,

Uitgaande van het feit dat 6wo«wo en door een aantal nieuwe variabelen
tl~ en n te definieren vinden we vervolgens:

waarin:
I

t = w -Wp
t.w o

~ - w-wo· = genormeerde frequentie,- -;ro;-0
I

n =.ls... = II verbredingsparameter",
t.w 0

VIb,

De integraal uit vgl.VIb. wordt ook wel het imaginaire deel van de
IIplasma dispersiefunctie ll genoemd en is weergegeven in fig.I.

l. v ---...--....,......----..----....,

1.0

o
-}

Fig. 1.: Het imaginaire deel van de

plasma-dispersiefunctie Zi

staat hiernaast afgebeeld

voor versd1illende waarden

van n. Bij onze laser is n
klein ten opzichte van 1.



Bij de door mij gebruikte laser is de grootte-orde van y' en ~w

t " l"'k s 0respec leve lJ lOOMHz en lOOOMHz. We kunnen dus stellen dat n<~l

en vinden zo uit VIb. een homogene lijnverbreding van de vorm:

8.
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1 • 5 I Ho1e- burn-i rl9 II enlas.-erWtens4~-e it.

Het blijkt dat de versterkingscoefficient voor een inhomogene lijn langza
mer verzadigd dan voor een homogene lijn, Dit kunnen we verklaren door middel
van het zogenaamde hole-burning. Hole-burning ontstaat doordat ieder indivi
dueel atoom in een gas alleen kan reageren met straling waarvan de frequentie
binnen de lijnbreedte y~ van de resonantiefrequentie van het atoom ligt.
Dus als bij een inhomogene verbreding een sterk veld met een frequentie
(00

0
+ ~Wl) wordt aangebracht zal de bezettingsgraad (N1 - N2) duidelijk

afnemen voor de atomen die een dopplerverschoven resonantiefrequentie hebben
van ool~-(WO + 6Wl)±Y~ , In de door ons gebruikte laser treedt echter een
staande golf op waardoor ten gevolge van een veldfrequentie Wo+~Wl twee
gelijke dips in de bezettingsgraad ontstaan n1. bij oo=WO±~Wl' Bij 00=00

0
vallen deze dips in de bezettingsgraad n1, samen (zie fig.2) en veroorzaken
ten gevolge van verzadiging een dip in het totale versterkingsprofiel van de
laser rond 00

0
, (Dit veroorzaakt de uiteindel ijke IILamb-di p" in de power-output

van de laser.)

"Co.-b
(a)

.t iI. - IV].-

(b)

Fig. 2.: Hole-burning bij een single-node laser bij twee verschillende

nodestanden.

a). nodefrequentie ~ wo.

b). nodefrequentie ~ WO+~l'



Bij een twee"modes laser vallen deze dips in de bezettingsgraad ook samen als
de modes symmetrisch rond Wo staan.Men zou dus ook in dit geval ook twee
dips in de power"output krijgen indien er bij deze frequentie verzadiging
optreedt: Dit effect wordt in de litteratuur echter niet vermeld en is
in de praktijk ook niet waargenomen.

We kunnen nu dus stellen dat het versterkingsprofiel van onze twee-modes
laser geen dips op de flanken vertoond en overwegend symmetrisch van vorm
zal zijn.(De aanwezigheid van Ne22 heeft geen duidelijke invloed op de
symmetrie van het versterkingsprofiel.) De uiteindelijke power-output

. van de laserwordt hoofdzakelijk bepaald door het versterkingsprofiel en zal
dus eveneens symmetrisch van vorm Z1Jn. Dus wanneer we de intensiteiten II
en 12 van de beide modes even groot maken mogen we aannemen dat de modes
symmetrisch ten opzichte van Wo staan. In dit geval zijn de beide laser
frequenties bekend • want Wo en de mode-afstand zijn bekend • en te stabili
seren door hun afzonderlijke intensiteiten II en 12 gelijk te houden,(zie fig.3) •

9.

I
11th-

._ t

...L..

Fig.3.:Globale vorm van het intensiteitsverloop van een laser
(met een inhomogeen verbreed versterkingsprofiel) af
hankelijk van de frequentie. We zien dat als de modes
symmetrisch rond wostaan • bij een toename van de gas
temperatuur • de afzonderlijke intensiteiten II en 12
van de modes gelijk zijn en zullen blijven. Bij een
a-symmetrische afstelling zullen de veranderingen in
II en 12 niet gelijk zijn waardoor de verhouding 12:1 1
zal veranderen.
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P.S:-We mogen niet uit het oog verliezen dat bovenstaand betoog gebaseerd is op
een benadering van het versterkingsprofiel van een single-mode laser. Deze
benadering is voor onze twee-modes laser echter redelijk bruikbaar omdat bij
een grote modeafstand (>200 MHz.) de koppeling tussen de modes onderling
erg zwak is. Voor een exactere beschouwing wil ik echter litt.8 en litt.9
aanbevelen:

-Uit theoretisch onderzoek dat op de 'I'H te Delft is gedaan d.cx>r dr.Groen blijkt

bij een syrmetrische afstelling van een twee-rrod.es laser inderdaad een verzadiging

op te treden.Deze invloed is echter te klein an de richtingsc::x::>lAfficienten van

het intensiteitsprofiel ter plekke , nul te maken of zelfs van teken te doen

veranderen•



II. FREQUENTIE - STABll.ISERINGSMEI'HODEN.

In dit hoofdstuk zullen allereerst twee stabiliseringsmethoden besproken

~rden die gebaseerd zijn op een therrni.sche lengteverandering van de

spiegelafstand. De door ons toegepaste regeling die niet thennisch maar

rrechanisch is zal hierna uitvoerig besproken ~rden.

In alle drie de rrethodes koppelt de regeling het verschil in intensiteit

van de rrodes , welk verschil afhankelijk is van de resonatorlengte , aan

deze resonatorlengte. Het verschil zit dus voornarrelijk in de manier

waarop de resonatorlengte ~rdt veranderd.

lI.

2.1 Methode"Sluyter~ ( Litt. 2. )

2.2

Bij deze rrethode geschiedt de koppeling via een verwanningsspiraal welke

an de laserbuis is gewikkeld. De ve:rwanningsspiraal , welke electrisch

wordt gestookt , bepaalt de resonatorlengte door thennische uitzetting

van de laserbuis. Deze gestabiliseerde laser vertoonde een onbeperkte

rrode-stabiliteit ; dat wil zeggen dat de rrodes onder het versterkings 

profiel globaal gefixeerd waren.

De korte terrni.jn drift (K.T.D.) beperkte zich tot 1 MHz per minuut en

de lange terrni.jn drift (L.T.D.) bedroeg ongeveer 10 MHz over 10 uur.

Methode "Soro".

Soro is de rrerknaam van een op de T.H. geteste laser.

Ret belangrijkste verschil rret de bovengenoerrde rrethode is dat de ve:rwar

mingsspiraal vervangen is door een verhitter plus ventilator. Door nu de

ventilatie te varieren werd de lasertanperatuur , en dus de resonator

lengte , geregeld. De rrode - en frequentie - stabiliteit bij deze laser

lagen in de zelfde grootte - orde als bij de laser van de heer Sluyter.

(EKactere gegevens zijn mij niet bekend.)

2.3 Nieuwe methode m.b.v. een piezo - kristal.

Bij onze stabilisatiemethcxie proberen we de resonatorlengte te veranderen

door een mechanische vervonning van de laserbuis.

Hiertoe hebben we aan de kathcxie - zijde van de buis een piezo - kristal

zodanig bevestigd dat een lengteverandering van het kristal een verandering

van de spiegelafstand veroorzaakt. Ret rreest essentiele verschil is dus

het ontbreken van een warmtebron waardoor we dus geen invloed uitoefenen

op de snelheidsverdeling van de atanen.



12.

Daar de afstand van de spiegels in hoofdzaak bepalend is voor de plaats

van de nodes onder het versterkingsprofiel kunnen we zo de laserfrequenties

verschuiven en dus eventueel bijsturen.

Door gebruik. te rnaken van de fOrrrn.lles en gegevens uit hoofdstuk 1.1

kunnen we de correlatie tussen frequentieverschuiving en lengteverandering

gemakkelijk bepalen:

f:.u 2na u2 1 Hz- =-- = -·u = 21,5 • 1011+ /.
tiL k.c L m

(VIII)

= 2150 MHZ/ · •
llI1l

waarin: L = 0,22 m
c = 3,00 • 10 8 ml .

s
n= 1,00 ~

A = 0,633 .10- 6 m

u = 4,74 .10 14 Hz. (m.b.v.

(1)·

(2)

(3)

(1) ,
c

(2) en (3) en u = IAn')

We zien dus dat als de spiegelafstand bijvoorbeeld 0,1 iJrn verandert

er een frequentieverschuiving van 215 MHz optreedt:

Daar het verloop van de intensiteiten van de twee modes bepalend is

voor de frequentieverschuiving hebben we aan de anodekant de t:Nee

nodes gesplitst en hun afzonderlijke intensiteiten II en 12 met behulp

van twee fotodiodes angezet in twee meetbare spanningen VI en V2 •

In figuur 3. is te zien hoe de frequentie gestabiliseerd kan worden

door 112 = II - 12 (oftewel V12 = VI - V2) te stabiliseren.

z/;c Fig. 3 Bij verschuiving van

de nodes naar rechts

zal II toenerren en 12
afnerren. (evenzo VI en

[ -

., V2)· 112 = 11-12 ' zal

~" 1/,).. dan toenemen evenals V12.

:J.. ~ Bij verschuiving naar

links zal 112 en dus ook

1 V12 afnemen ..
J?. /1H.;.. nus door V12 te stabili-

'li, 1k. -U~ seren kunnen we de nodes.

fixeren onder het profiel.



Uit de theorie is gebleken dat we de beste resultaten rrogen verwachten

door de rrodes symnetrisch onder het profiel te kiezen. (orrrlat zo de

t~atuursinvloedenzoveel rrogelijk worden uitgeschakeld. ) Dit kc:mt

erop neer dat we 112 = 0 proberen te houden. (en de daarbij horende V12

constant.) 0

A1s nu V12 t: V12 zal de spiegelafstand gecorrigeerd rroeten worden;
o zal de kristallengte rroeten veranderen ;

zal de spanning over het kristal zolang rroeten

toenernen (of afnernen) totdat V12 = V12

Voor de bijsturing hebben we dan ook gebruik gemaakt vanOeen integrator

rret aan de ingang het verschilsignaal van de diodes en aan de uitgang

de gelijkspanning over het piezo - elernent.

Deze rrethode heeft het voordeel dat de sturing zeer direct is en

dat de opbouw carpa.ct en goedkoop is. De K.T .D. bleef bePerkt tot

:t 20 kHz. / min. en de L.T.D. tot ± 150 kHz. gedurende 3 uur. Dit mag ,

zeker in verhouding rret de andere rrethoden , een zeer goed resultaat

genoetrl worden.

De reproduceerbaarheid van de frequentie hebben we echter niet gemeten
omdat het starten van de laser erg veel problemen gaf.
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III. aIDERZOEK EN Op:oouw.

3.1 MOde - drift zonder stabilisatie.

Allereerst bouwen we een opstelling wa.anree de m:x:les van de laser

gesplitst en gareten kurmen worden.

Mat behulp van een polarisatiefilter en een spectrumanalyser (zie

appendix) hebben we de laser z6 an zijn as gedraaid dat een bundel

horizontaal - en de andere vertikaal gepolariseerd uittreedt.

De twee Irodes zijn namelijk onderling loodrecht gepolariseerd.

Met een deelprisma en twee polarisatiefilters kurmen we nu de bundel

aan de anodezijde van de laser in twee verschillende frequenties

splitsen. Fotodiode I xreet dan de intensiteit van de horizontale

node en fotodiode II van de verticale.We hebben de verticaal gepo

lariseerde m.::xle afgebogen arrlat deze bij reflectie de minste verzwakking

ondervindt. (Zie fOJ:IlUles van Fresnel in het Appendix.)

1Ian de kathodezijde plaatsen we vervolgens een spectrurnanalyser

an de twee m.::xleS , en dus oak hun verschuivingen , zichtbaar te

maken. (Zie figuur 4.)

r ~ 0 @
!
i

13 C, I 11;1) I
@

~~v,
G

, ",, ,
c"

, ,
\

-@
,

\
I

A fotodiodes.
,

'\

B deelprisma.
., " } ""/4-""', vc

C polarisatiefilters. n" ~ 0
D laser.

E spectrurnanalyser•

F zaagtandgenerator. ·i~, ,- ."
I" \ I ",,

® @
,

G oscilloscoop. i
,

/ \
\ LI \
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Fig. 4 Opstelling waa.nnee de laserbundel in twee afzonderlijke nodes

wordt gesplitst die afzonderlijk gerreten kurmen worden.

14.
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Van de beide diodes zijn de offset-spanningen en de versterkings

factoren afzonderlijk regelbaar. (De hiervoor gebruikte schakeling

staat in het Appendix.)

we hebben de offset-spanningen gelijk ingesteld en de versterkings

factor van diode A II zolang opgevoerd dat de door de diodes af

gegeven spanningen gelijk waren als de beide rrodes met gelijke

intensiteiten op de spectrumanalyser te zien waren.

Als nu de beide diodes een zelfde spanning afgeven zal hun verschil

signaal V12 nul zijn en zullen de beide rrodes dus vrijwel synmetrisch

ron::l de top van het profiel staan. (Zie figuur 5. )

\ ,
\.

.' 7
'""c

,oJ ....
I J.c

., ..... ,
Ii\.

, !

I '
I \

i
I

Fig. 5 Verandering van de afzonderlijke intensiteiten van de nodes

t. g. v. verschuiving onder het versterkingsprofiel.

Bet verloop van V12 kan dus als een maat voor de drift gezien

worden. In figuur 6. zien we de drift van de laser gedurende ongeveer

3~ uur weergegeven. Vertikaal staat de verschilspanning V12 over de

diodes en horizontaal de tijd. ( 18 an Per uur. )

De vertikale SProngen geven een plotselinge verwisseling van de

polariteit van de m:rles weer; Deze treed altijd bij vrijwel dezelfde

frequentie op.Deze zogenaarrrle m:xiesprong kunnen we dus als een maat

voor de frequentiedrift beschouwen: nl. ongeveer 680 MHz tussen

twee xrodesprongen (temtinste als de driftrichting niet veranderd is.)

We zien zo dan ook in figuur 6. in het begin een drift van ongeveer

1000 MHz Per minuut. (we zouden beter van driftsnelheid kunnen spreken

ardat an de 680 MHz ongeveer dezelfde frequentie terugkeert: )

De drift is in het begin zo hoog arrlat dan de laserbuis neg aan

het q:Ma.nren. is en daardoor een duidelijk rnerkbare uitzetting

vertoond waardoor de spiegelafstand zal toenemen. Na twee uur is het
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neg =50 MHz.jmin. en na 3~ uur is de temperatuur al zover ingesteld dat

de drift kleiner dan 20 MHz. /Inin. geworden is.

Door nu rret een vinger enige kracht op de kathodespiegel uit te oefenen

, in axiale richting , zal de spiegelafstand enigzinds veranderen en

en zien we ook daadwerkelijk de twee modes onder het profiel verschuiven!

We kunnen ZO zelfs de modes naar een willekeurige plaats onder het

profiel "duwen". De hiervoor benodigde kracht werd op ± 10 N geschat.

De hoven beschreven handeling willen we in de toekanst door een piezo 

kristal laten verrichten.

- !...0 I

t-1-"
i I. I

i

12r +--

I

I
; b. \

I
I

• II :N I
I - -

0'1 I -i--t
i I

I ' I
I ! I

.p.

c.

, 0'1

I

1 .

:-0

W
····: T -·· '~."'" '01"1
....... :.. ...~ I --4--~

. .j .....:0.. ~·t

, /;1' .-..---

w

Fig. 6 Af:naIIe van de driftsnelheid van 1000MHz/min naar 50 MHz/min.

De verticale sprongen k.o.rten overeen rret de modesprongen van

de laser en liggen op een onderlinge afstand van ± 680 MHz.

Horz. :IDoptijd van de schrijver. (18 an Per uur)

Vert. :Verschilspanning over de fotodiodes.
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(IV). ONDERZOEK NAAR HEr GEDRAG VAN EEN PIEZO - KRISTAL.

Fig.7 : Piezo-kristal.

i
)/0

1

1J---

I
4,b

I
t

Daarvoor hebben we de eigenschappen van een cylindrisch kristal bestudeerd

zoals afgebeeld in figuur 7. Voor ons is eigenlijk alleen belangrijk of het

elanent onder een belasting (voor 

spanning) neg een verplaatsing kan

veroorzaken die in de grootte-orde

van de laser-golflengte ligt. Want

dan kan het kristal ook de spiegel 

afstand veranderen.

We zullen nu een aantal rreetmethodes

bespreken waanree we de uitzetting

afhankelijk van de sPanning hebben

bePaald.De drie hieronder genoarrle rnethoden zijn ook in deze volgorde

gebruikt en onderzocht.

4.1 Mahr-micrometer.

Fig.8 : Mahr-micrometer.

Deze • hiernaast afgebeelde • micrometer
had een meetbereik van 100 ~m met een
nauwkeurigheid van 0.5 ~m.

Qn:1at een verandering van 1]JIll van de

spiegelafstand een frequentie

verschuiving van 2150 MHz. tot gevolg

heeft (zie fom.VIIl) en de uitzetting

van het piezo-kristal globaal 0,002 ]JIll

Per Volt bedraagt is deze meter te

onnauwkeurig voor gedetailleerd

onderzoek: van het kristal.

4>.....

Fig.9 : BePaling veerconstante.

Wel was deze meter bruikbaar voor de

bepaling van de veerconstante van een-_..
r-c',,",--++--U--:¥:\:-H!.;f.IIL-J~+-~#~+-:-'+--:--j

,in de later te anschrijven opstel -

ling, gebruikte krachtmeter. Deze

veerconstante bleek 33 N/nm te

bedragen zoals figuur 9 duidelijk

laat zien.Bij toenenende kracht

is het verloop erg lineair. De hys

terese bij zoln groot drukverloop

bedraagt rnaxirnaal 10%.
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4 . 2 Fotonic sensor.

Fig.IO : Fotonic Sensor.

Y /"'Ht",1-

gereflecteerde licht.

Fig.ll : Uitzetting kristal.

Hysterese <3%.

.. -C.~ _

nit systeem maakt gebruik van een bundel

fyberglas die in twee delen is gesplitst.

(zie fig.IO ) Het linker deel zendt een

constante hoeveelheid licht uit die dan

door een opPerVlak wordt gereflecteerd.

Van dit gereflecteerde licht lNOrdt een

deel (afhankelijk van de afstand tot

het reflecterende oppervlak) opgevangen

door het rechter gedeelte van de bundel.

Dit licht wordt door de fybers naar de neter geleid en daar door miOdel

van een fotodiode amgezet in een spanning die direct afleesbaar is.

De netingen op zich waren redelijk nauwkeurig ( 0, I ~ ) en good repro

ducerend. De ijking was echter noeilijk en slecht reproducerend orcrlat ooze

afhankelijk was van het reflectererrle oppervlak en de werkafstand tussen

de sensor en dit oppervlak. Wij hebben

een metalen "ijkma.at" gebruikt als

reflecterend oppervlak.Bij een werk

afstand van ± Smn gaf de fotonic sensor

een sPanningsverloop van 1 V bij een

verplaatsing van 2 ~. Met deze instel

ling hebben we vervolgens de lengte

verandering van het kristal gemeten

bij toenerrende en afnarende spanning.

We vinden zo voor het onbelaste kristal

een uitzetting van -0,2 ~IOOv.(zie

fig.ll )

Millitron - micrOlreter.

Het rneetprincipe van dit instrument berust op de

verandering van de zelfinductie van een sPQel als

we de magnetische penreabiliteit binnen die

sPQel veranderen.Dit gebeurt door een staafje

binnen de spoel op en

neer te schuiven en

,.-----(1)

~~----(2)

Fig. 12 Taster.

I

(1) DrahtabheberanschluB,
wird bei Nichtbenutzung
mit konischer
Schraube verschlossen

(2) Einstellschraube zur unteren
FreihubeinstelJung 0,1-1 mm

(3) Einspannschaft (/) 8h6
(4) Faltenbalg
(5) Auswechselbarer MeBeinsatz

AnschluBgewinde M2,5

vindt plaats in de

taster. (zie fig. 12).

4.3



De hierdoor veroorzaakte verandering in de inductiespanning wordt door de

meter uit figuur 13 weergegeven en is evenredig met de lengteverandering

van de rreetkop. Deze meter heeft een zeer grote nauwkeurigheid ( 0,01 j.IITl )

en is zeer handelbaar in het gebruik.

19.

millitlon O. Bedlenungselemente (Frontseite)
Operating Elements (front side)
Elements de reglage (front)
Elementl dl manovra (Iato anterlore)

Fig. 13

(1) Anzeigelnstrumenl
(2) Doppelskala
(3) Zeiger
(4) Toleranzzeiger
(5) Toleranzeinsleller
(6) Mechanischer Nullsleller

(7/8) Nullsleller,
Grob- und Feinelnsleller
fOr den MeBlasler A und B

(9/10) Kombinalionsschalter
fOr MeBlasler A und B
+A, -A, +B, -B,
+A+B, +A-B, -A+B,
-A-B

(11) Wahlschalter fOr MeBberelche
von ±3j!m bis ± l000j!m
und ± O,3j!m bls ± l00j!m
(nur MlIIilron 1204IC und ICIZ)

(12) MeBbereichswahlschaller
(13) Belriebskontrollampe



(V) MEEroPSTELLING EN RESULTATEN.

De verdere metingen hebben we gedaan met de Millitron. Hiervoor hebben we

een opstelling gebouwd waa.nree de uitzetting van het kristal bepaald kon

worden (door de spanning V te varieren) afhankelijk van de voorspanning
p

van het kristal. Deze opstelling is weergegeven in figuur 14.

20.

A = Millitron-meter•

B = N-meter.

C = Stel!ing waa.nree

de kracht op het

kristal veranderd

kan worden.

D = Drukdoos.

E = Piezo-kristal.

F = Taster. (Fig.12.)

G = Statief.

Fig.14.

De taster F zit in de bovenplaat ingeklard en rust op de onderplaat. De

1-tillitron geeft dus de lengteverandering van het kristal weer.Als het kristal

uitzet drukt het dus de drukdoos D in. Me gaan er van uit dat de veer

constante van de drukdoos veel kleiner is dan die van het statief.)

We hebben nu de lengteverandering van het kristal bepaald bij een oonstante

belasting van 12 N.Zie figuur 15.

0,3 --

0). .-

c.1 ----

0-·· ~_._~t
_-11__ .- -__.~~____i_ ____L Ji_'--__~

Ije j.()C ':'f'-' Joe JF(;

Lengteverandering

van het kristal bij

een belasting van

12 N • we zien naast

de hysterese dat het

kristal :!: 0 ,02 ~

kri.npt. (Dit wordt

nader besproken aan

de hand van fig.17).
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Als rneest belangrijke meting hebben we nu de uitzetting van het kristal

bepaald afhankelijk van de belasting. Iedere keer (bij een bepaalde be

lasting) werd de kristalspanning langzaarn van 143 tot 300 Volt opgevoerd.

143 V was n.lo de beginspanning van de voeding.

(IX)

L-

L

0,3 ---------.-..

C, 'f ..-.-.- _._. ----+----.-- -~-.'---i--

o. j.. +------~--- ..-,--.:..--:--~----~

I----,---------_.......

o. j~.---~- .--;----- .

o 10 ;.0 50

Fig.16:Horz.: belasting van het piezo-kristal.
Vert,: lengteverandering van het kristal bij een spanningsver

andering van 143 Volt.

In figuur 16 kurmen we zien dat de uitzetting van het kristal toeneemt naar

mate de belasting toeneemt!
- -- -- _.~ ------

Deze toenane kan misschien verklaard worden door de rrechanisch.e vervonni.ng van

de kristalstructuur waardoor de gevoeligheid van het piezokristal voor een E-veld

vergroot wordt.

(,)

I

~.t~.f..~~lh..~.,1~"Jr';~;M.-;~.k. vervolg~ hebben we ~ekeken naar de
8 ~rl A:0.A.t'--.i- : -'---.- vervorIrWlg van het kr~stal als func-
.. . L---___ tie van de belasting.Dit is weergegeven

! 1 ~ in figuur 17 en we zien de vervonning
_. ~_ ~ __L. .L.. L ~._._.

~ <?p;f..e bJ ." l. duidelijk afnerren bij toenanende be-

.~-~---cl----..L----i---:-- lasting. Onrlat het kristal aan hoven
• i.. . -+_.:..-!f~~'L;- en onderzijde door een dun arniet-

___~i J_. ~. -J-.---~--i-~-
1 ; . l' ringetje is gelsoleerd denk ik dat

het gerreten verloop van de vervonning

een gevolg is van het sanendrukken van

het arniet en de vervonning aan de

contactoppervlaktes •'--------------_---..1



Met behulp van de wet van Hooke vinden we dat ~h/F = 1.5 ~m/50N' (De elas
ticiteitsmodulus van arniet bedraagt 3,5.109 1m2 en de twee ringetjes
samen waren ongeveer 4 mm dik.)
We zien dus dat in het begin de vervorming aan het contactoppervlak groot
is en dat vanaf 35N het lineaire verloop vol gens de wet van Hooke optreedt.

Aan de laatste twee grafieken is dus duidelijk te zien dat het rrogelijk

noet zijn an net behulp van een piezo element orrler voorspanning, de

spiegelafstarrl te varieren.

Da.artoe hebben we het elerrent aan de kathode-zijde op de laser gemJnteerd.

22.



VI. M:NrAGE PIEZO-ELEMENT EN MEI'INGEN HIERMEE.

6.1 De kristalhouder.

In voorgaande hoofdstukken hebben we aangetoond dat het door ens gebruikte

piezo-kristal in staat is an onder een voorsparming tot 50 N neg de beno

digde lengteverandering te geven. Qn dit nu ook te realiseren hebben we

het kristal aan de kathcx:1ezijde op de laser gem:mteerd en wel zo dat een

lengteverandering van het kristal een verandering van de spiegelafstand

veroorzaakt. In figuur 18. is de oonstructie en bevestiging van de kristal

houder schematisch weergegeven.

23.

A klemring voor de

C. kristalhouder.

B mantel van de

kristalhouder.

C aandrukschroef.

D cavity.

E lasennantel.

F laserspiegel.

G zelf-centrerencl

Fig. 18 : Schematische weergave van de

gerronteerde kristalhouder.

Het kristal zorgi. dus voor een

verplaatsing van Ft.o.v. :E.

H

I

druklager.

piezo-kristal.

klemring die de

uitzetting van het

kristal volgt.

Als we het kristal hebben voorgespannen zullen de onderdelen A,B,C en G

zich haast niet meer verplaatsen.De stijfheid van de kristalhouder is nanelijk

aanzienlijk groter dan die van de laserspiegel ten opzichte van de laserbuis.

Dit kant vooral doordat de cavity uit twee gedeelten bestaat. (zie fig.18.)

Een uitzetting van het kristal veroorzaakt dus een verplaatsing van F

ten opzichte van E. Dit kamt er dus op neer dat de kathodespiegel

verplaatst zal w::>rden. Hierdoor zullen de mJdes zich ook gaan verplaatsen

onder hun profiel.



6.2 De sturing van de kristalspanning.
24.

We hebben vervolgens het kristal op een regelbare voeding van 0 tot 300 Volt

aangesloten. Als de laser op tert'q?eratuur was (en dus niet meer uitzette) heb

ben we het kristal een rnechanische voorspanning gegeven en konden we met

deze voeding de nodes naar believen verschuiven onder het profiel. We hebben

zo dan ook (aan de hand van het verschilsignaal V12) geprobeerd de nodes te

stabiliseren door met de hand de spanning over het kristal regelrnatig bij

te sturen.Dit experiment staat weergegeven in figuur 19.

~--

2

=--=-~-_._-------- -_._--_ ..

.. ~. : .,.

nonnale drift. -------.------_.----

~--f-----

--------------
nodesprong.

• -~v

-----_._----::.-=.-=-.::-:-:-:-_~-..-"""-.::--=-------.-~~-------

- Tijd. (18 an/uur.)

----------------==::::~-~-~~--------------------------

PHILIPS PM 9920/00

6

handsturing.

J

!

5
-

~=~ O..::.- 24 _

321

---c===-;-~~=-~--e---~--------------------------------------

-:':"':_-.~-=-J-:._ .~*......_ ...~~~.-:..~-.- =:r
-------- - V------F-------------------- -----------------------~--~--------~- 12'--

- - 'n - .- .3.. ._____________ - - . .

Fig. 19 Tijdelijke stabilisering van de verschilspanning V12 over

de fotodiodes door de kristalspanning V met de hand bij
P

te sturen.

Harz.: De verschilspanning V12 over de fotodiodes.

Vert.: IDopsnelheid van de X-T-schrijver : 18 an/uur.
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We zien dus dUidelijk dat het rrogelijk is an met de kristalvoeding het

verschilsignaal van de dicx:1es te stabiliseren. De volgende stap is nu

an deze handsturing autanatisch te laten gebeuren. Hiervoor hebben we

het verschilsignaal V12 via een integrator aan het kristal gekoppeld zooat

de variabele uitgangsspanning Vp de ingangsspanning V12 stabiliseerd. De

schakeling is in figuur20.g10baal weergegeven.

c

1.

~

J..'(Y

Fig. 20 Integrator die V12 stabiliseerd.

De uitgang van de integrator is aan de binnenkant van het kristal aangesloten

en heeft een regelbereik van +/-SOVolt. Zodra de integrator buiten zijn be

reik dreigt te karen kunnen we de spanning over het kristal bijsturen met

de voeding die aan de buitenkant van het kristal is aangesloten.

Het zo verkregen regelsysteem werkt schernatisch zeals weergegeven in figuur 21.

Op deze manier hebben we dus de verschilspanning van de fotodiooes gestabi

liseerd.

Ret laatste dat we nu nag rroeten controleren is in hoeverre de frequentie

van de nodes constant is als we V12 stabiliseren. Deze l1'eting van de

frequentieverschuivingen doen we met behulp van een zogenaamie "beatIreting"

die in het volgende hoofdstuk besproken zal worden.



frequentie neernt·toe.

II groter 12 kleiner.

VI groter ; V2 kleiner.

V12 groter dan V
12

•
o

V. stijgt.
~

kristal krirrpt.

spiegelafstand groter.

golflengte groter.

freguentie kleiner.

frequentie neernt af.

12 groter 11 kleiner.

V2 groter ; VI kleiner.

V12 kleiner dan V
12

.
o

V. daalt.
~

kristal zet uit.

spiegelafstand kleiner.

golflengte kleiner.

freguentie groter.

-. rocdo-intensiteit.

_ diode-spanning.

- ingangsspanning

van de integrator.

.-- uitgangsspanning

van de integrator.

4-- kristallengte.

+-- resonatorlengte.

- golflengte.

- frequentie.

26.

Fig. 21 : Schematische weergave van de stabiliseringsmethode.

P.S.:Fen spanningsverandering van 100 Volt over het kristal kant overeen

rret een verandering van de spiegelafstand in de grootte-orde van 0,2 lJIll.

(fonn. IX). Dat wil zeggen een frequentieverschuiving van ongeveer

400 MHz. (fonn.VIII).



VII. DE BEA'IMEI'ING.

In het voorgaande is beschreven hoe de frequentie van onze laser gestabili

seerd wordt. an de mate van stabilisatie te bepalen meten we de verschil _.

frequentie van onze laser met een andere (zeer geed gestabiliseerde) laser.

Deze frequentie noaren we de beat-frequentie.

De opstelling voor deze meting is schematisch weergegeven in figuur 22 •

27.

..D £
referentie

laser.

nieuwe
laser.

c

X-T
schrijver.

spectrum
analyser.

500 MHz
teller.

uitlezing

ponsband.

I

Fig.22 : Opstelling voor beat:Ireting.

A spiegel.

B polarisatie-filter.

C mengprisna.

D Avalanche-fotodiode.

E versterker.

We meten de verschilfrequentie crrrlat een directe meting van 4,7.10 lItHz niet

rrogelijk is. Q1:rla.t de referentie-laser een stabiliteit binnen 5 kHz garan

deerd kunnen we de gerneten frequentiedrift van de beat-frequentie dus

vrijwel gelijk stellen aan de drift van onze nieuwe laser. (L.T.D ongeveer

150 kHz gedurende 3 uur.)

Allereerst hebben we de laser een dag laten branden an op tE!Tq?eratuur

te kanen. Vervolgens hebben we de stabilisatie ingeschakeld en het verloop

van de frequentie gerneten gedurende ongeveer 4 uur.Deze meting is weer 

gegeven in figuur 23.

We zien hier duidelijk dat de frequentie van 92,3 MHz naar 93,3 MHz is

verschoven.
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Fig. 23 Verloop van de laserfrequentie gedurende ±
Horz.: Loopsnelheid van de X-T-schrijver

Vert.: Beatfrequentie.

4 uur van 92,3 MHz naar 93.3 MHz.

18 an/uur.
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Vlak. voor deze meting hebben we de K.T.D. bepaald gedurende 27 rninuten.

Deze bedroeg ongeveer 20 kHz / min. ten opzichte van de totale drift van

6,7 kHz ( 92,17205 kHz - 92,16536 kHz ). Deze opvallend lage waarde voor

de totale drift is gewtx:m een toevalstreffer en daaran is het veel beter

an de standaardafwijking als rnaat voor de frequentieverschuiving over lange

tennijn te gebruiken. (Voor deze meting bedroeg de standaardafwijking

gedurende 27 minuten 44,5 kHz.)

De meting is weergegeven in figuur 24. en het hiervoor benodigde programna

staat in appendix C.

29.

lJAru~ VA\J DE f1ETI ~JG :19801102
NJ,'1:Vl ER VAN DE METPJG: 1
AANTAL PER riEGEL 5

fYD GEM.FREQ. STDAFw 91.500(MHZJ 92.500 [MH~J

[ U~J (MHZ] ([-11-fZ J * *
500 92.16536 0.0143680 *501 92.16591 0.0105357 *502 92.14455 0.0178226 *503 92.15070 0.0241807 *504 92.17559 0.0154464 *505 92.13153 0.0431158 *506 92.13494 0.0267329 *507 92.08613 0.0401329 *508 92. 161':'l2 0.0258191 *509 92.17461 0.0149718 *510 92.16935 0.0184854 *511 92.14075 0.0280343 *512 92.19338 0.t3110156 *513 92.20435 0.0203194 *514 92.20132 0.0134248 *515 92.21215 0.0268533 *516 92.22811 0.0318926 *517 92.21888 0.0162540 *518 92.19999 0.0151992 *519 92.21617 0.0123687 *520 92.23241 0.0152530 *521 92.25048 0.0243915 *522 92.23494 13.0254797 *523 92.23665 0.0078969 *524 92.23798 0.0166154 *525 92.21329 0.0111128 *-1 92.17205 0.0145063 *

DATUM VAN DE METING 198CH 102
NLJ:>1MER VAJ.'J DE METING 1
DE GEMIDDELDE FHEQ. IS · 92.18714(MHZl·DE STA~DAARDAFwIJKING IS: 0.04448[MHZJ
TOTAAL AANTAL METINGEN · 135·
IET=4:19.9 PT=0.5 10=0.6

Fig. 24: Uitgewerkte driftmeting gedurende 27 minuten.



De in figuur24.waargenorren L.T.D. v.A:lrdt hoofdzakelijk veroorzaakt door ver

anderingen van het versterkingsprofiel van de laser ten gevolge van

tenperatuurs - en drukveranderingen birmen de laser. Uit de theorie bleek

dat deze invloed het beste uitgeschakeld kan worden door de rrodes syrrrretrisch

onder het profiel te stabiliseren. Deze veronderstelling werd bevestigd

door een stabiliteits1reting waarbij we de rrodes duidelijk niet-syrrrretrisch

onder het profiel hadden gestabiliseerd. Dit hebben we bewerkstelligd

door de offset-spanning van een van de diodes te veranderen. Het resultaat

van zo een rreting gedurende ± 2 uur staat·in figuur 25.

u<.\TJ:,. liA'J DE j'lETI\JG :19801 FJ2
,\lj,<!'f~k Vt4."J Dr: t<;ETI>JG: 6
C\t.\NTC\L PEL 1~Gt:L S
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TYO G.=.:r-:.Ft\£j.
(UM] (MHZ]

STDI\HJ 20. !JOt) (t'!HZ]

C."HZ] *
30.000 (tv.Hl]

'"
?010
?020
2030
2040
2050
?100
2110
2120
2130
2140
2150

-1

28.47436
2H.0~-S763

27.60847
27.20061
?6.92870
26.67189
26.31453
25.41915
2::>.03505
24.78391
24.45284
24.00121

I). (J 1295,16
0.01690:)2
0.0179749
0.0187422
0.0191927
0.01641::>4
0.0121353
0.021~150

0.')214157
0.0209679
0.0266845
I). 023"~428 *

*
*

*
*

*
*

*

DATU~i VAN DE ~£1I~

\$Jl<:-Ek vA!'J DE t'IET I\JG
DE GE~IDD~LUE F~Q. IS
DE STANDAA;<DAF'.,aJKI,-JG IS:
TJTAAL AA;\jTAL 11£T !i'-l0E:>J

"'ET=2:08.5 PT=O.3 I~=0.6

BYE
#VEH8 j,~XPECTEIJ. SCAi\JN I,\jG

19801102
6

26.24B20[hHZJ
1.43::>71 Cl-'!HlJ

60

HYE
IJEt-JD SESSLJ\J "'1606 ET=2:22:01.R PI=10.5 IJ=20.R
#USEI-: = LJ7139S223 15:39:37 01/15/81

Fig. 25: Frequentiedrift bij ongelijke Irodestand.
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We zien hier dan ook eel1 sterke drift van 28,5 naar 24,0 MHz.

Een andere methode an de tenperatuurdrift aan te tonen is door de kap op

de laser te zetten (=q:Mannen) en hem er daarna weer af te pakken (=afkoelen).

De hierdoor ontstane frequentie-drift was zo groot dat de stabilisatie het

regelmatig met meer aan kon. (zie fig. 26.)
., . .. ----

De frequenties waarop de stabilisatie tijdelijk werkte staan in fig. 26 aangegeven.

De "vertikale" stukjes in fig.26 geven de tijden aan waarop de stabilisatie

weI werkte.De frequentie waarop gestabiliseerd werd staat ernaast aangegeven.

Fig. 26 Frequentiedrift ten gevolge van op.varmi.ng en afkoeling van

de lasennantel.De laser kan slechts tijdelijk in stabilisatie

blijven ardat het frequentieverloop te groot is. Bij deze

tijdelijke stabilisaties wordt iedere keer de beatfrequentie

gegeven gegeven.

Harz.: Beatfrequentie.

Vert.: Loopsnelheid van de schrijver : 18 an/uur.'---------_-..:::...._--_._.-' - _.. _...
Bij OpNanning zien we de frequenties waarop tijdelijk gestabiliseerd word

afnemen en bij afkoeling toenemen.Bij de afkoeling zien we dat de laser 

mantel sneller afkoeld dan het plasma in de laser.
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(Dit kant doordat het plasma naar een kleine wanntebron is.) Uit het in fig.26

getoonde frequentieverloop kunnen we dus concluderen dat een t.errperatuurs

stabilisatie de laserstabilisatie ten goede zal konen.

Deze terrperatuurinvloed kuImen we echter voor een groot deel elimi.neren door

de node-intensiteiten zo veel nogelijk gelijk af te stellen en de beide foto

diodes identiek af te stellen. (We veronderstellen dat de terrp:ratuurafhankelijk

heid van de beide diodes gelijk is en tegen elkaar zal wegvallen bij de bepaling

van V
12

!

Hiertoe hebben we de offset-sparmingen en de versterkingsfactoren van de

diodes gelijkgesteld en hebben met een extra polarisatiefilter de door 

gaande bundel zoveel verzwakt totdat de node -intensiteiten op een (hiervoor

tijdelijk in de opstelling geplaatste) spectrurranalyser gelijk waren , en

dus syrrmetrisch onder het versterkingsprofiel.

Met deze instelling hebben we nu het frequentieverloop bepaald gedurende

4~ uur. (Fig. 27.)

:: li~:tjr~~~nl~r{tY/f~) ~ --~ ~~-;)~~~:~~;;1XlL_---~
X I : : 'X - - - ~ -- ,- - ~- -- - ~ ---

10 ~------ ~- -------.--- ----------- - )( -.------------------. -----.----.---

, ,.
1.) .----~------------------------ --- --- - --------

lit
]I -~

i'l .------ ---.,.---------.-- -.--- ---- -- - -.-.--------- .. -----

/.JC/

;(

~__....----.:.-. ~_.,..... - . ._ .a-.•. . _

H J' C.

___ ._._.___ __.. __ ~.___ _ ._ _ i ._._ .. _._.i. , .l .~_ -- _._~.._._. ._ ---'.-,'-

, t • i I ; :
1\----+)'-~et uit9'ewerkt l.n~ E _~ K~T~D.Z~-

- -" -- - -- ---- -- -- ----4~----t- -- - ---- - --
~ : I _-l...c ! L ..T •I?_:_~O~~ •

______ .~_.__. ~ l_.~;, ~ L~--- ...

Beatmeting bij gelijke node-intensiteit. (Begindrift door op.vanning.)

Bet grote frequentieverloop tijdens de eerste 2~ uur kant doordat we voor

de instelling van de nodes een polarisatiefilter binnen de laserkast xroesten

plaatsen. Hierdoor was de laser afgekoeld hetqeen een extra drift tijdens

de O};M'arming levert. De meetresultaten vanaf 01.10 uur zijn nurooriek

uitgewerkt en staan in appendix E. Vanaf 02.00 uur bedraagt de beatfrequentie



31,15 MHz met een starrlaardafwijking van slechts 0,15 MHz.

Dit wil dus zeggen dat we na een ~ijd van :!: 3 uur een frequentie 

stabiliteit bereikt word waarvan de starrlaardafwijk.ing slechts 150 kHz

gedurende 2~ uur bedraagt.

Na dit goode resultaat hebben we de metingen afgesloten en het laatste

wat ons nag te doen staat is de bepaling van de onnauwkeurigheid in

de golflengte aan de hand van deze gegevens.

De onnauwkeurigheid in de golflengte definieren we als

33.

gedurende 2~ uur! (X)

Bij de lasers van "Sluyter" en Soro bedroeg de onnauwkeurigheid in de

golflengte ongeveer 200.10- 1 0 gedurende 10 uur.



OEMERKINGEN EN AANBEVELINGEN.

- De kristalhouder vertoond slip ten opzichte van de laserbuis ; daaran dient

het aanbeveling de klemring van invar te rnaken dat ongeveer dezelfde uit 

zettings~ffici~nt heeft als glas. Verder noet een nieuwe kristalhouder

ontworpen worden met een zodanige totale uitzettings~fficifu1tdat de

voorspanning van het kristal tijdens het opIiaJ:IreI'l vrijwel niet veranderd.

Nu m:>eten we iedere keer na het qMarrren het kristal opnieuw voorspannen.

Dit is van essentieel belang daar uit een meting is gebleken dat de

bundelintensiteit afhankelijk van de voorspanning 1 a 3 % kan varieren:

( De invloed van een veranderende "rrodestand" is op de totale intensiteit

niet roeer dan 1 %.)

- De huidige v~ing kan de voor de laser benodigde startspanning niet

leveren. Hierdoor rroet de laser iedere keer door middel van een hoogspan 

ningsgenerator "aangeschoten" worden.Dit hebben we echter zo weinig

rrogelijk gedaan arrlat we het risico lopen een gaatje in de laserbuis te

schieten. Het dient dus aanbeveling deze voeding te vervangen of te

verbeteren als we de frequentie - reproduceerbaarheid van de laser willen

onderzoeken•

- Daar de bundelintensiteit tijdens het op.varmen van de laser sterk toeneemt

( 20% ) rroet de laser voor iedere meting :!: 3 uur opIiannen. Ook dit probleem

kan duidelijk verminderd worden door een temperatuursstabilisatie in te

bouwen die de laserbuis snel op een vaste ternperatuur brengt.

- De laser zou langer in stabilisatie kunnen blijven als het bereik van de

uitgangsspanning van de integrator opgevoerd werd of als een kristal

met een grotere uitzetting per Volt wordt genonteerd.

- Als an de laser een ternperatuursstabilisatie \'JOrdt gebou:l.ti en de rrodes

zodanig onder het profiel worden geplaatst dat hun temperatuursafhanke 

lijkheid minirnaal is, rrogen we een verdere verbetering van de frequentie 

stabilisatie veIWachten.
Hierbij nogen we de temperatuurgevoeligheid van de fotodiodes echter niet uit

het oog verliezen.
-Bij de opzet van deze stabiliseringsrcethode is er van uitgegaan dat de

polarisatierichtingen van de beide nodes niet veranderen.Dit dient echter

nag onderzocht te \'JOrden,voor zover dit rrogelijk is.

34.



(J)NCLUSIE.

Qrdat het door mij onderzochte piezo - kristal onder voorspanning zelfs

een grotere uitzetting vertoonde dan onbelast , was het rrogelijk deze

twee nodes - laser te stabiliseren door via een integrator het verschil

signaal van de fotodiodes aan het piezo - kristal te koppelen.

Dit leverde een korte tennijn drift op van ongeveer 20 kHz / min. hetgeen

overeenkant met een onnauwkeurigheid in de golflengte van 4.10- 11 • (voor

de thennisch gestabiliseerde laser van P.M. Sluyter was dit 2.10-9
.)

De lange tennijn drift was aanzienlijk groter en bedroeg 150 kHz tijdens

2~ uur hetgeen neerkant op een onnauwkeurigheid in de golflengte van

ongeveer 3.10- 1 °. (bij P.M.Sluyter was dit ± 2. 10-8
.)

De neg overgebleven lange tennijn drift is waarschijnlijk het gevolg

van terrq:;leratuursveranderingen die het versterkingsprofiel van de laser

en de werking van de electronische canponenten be!nvloeden. (Deze invloed

hebben wij gedeeltelijk uitgeschakeld door de rrodes vrijwel syrmetrisch

onder het versterkingsprofiel te plaatsen en de fotodiodes dezelfde

instelling te geven.)

We zullen daaran de stabiliteit neg verder kunnen verbeteren door de tenpera

tuur te stabiliseren,de nodo-intensiteiten exact gelijk te rnaken en door

gebruik te rnaken van twee , qua eigenschappen en afstelling , identieke

fotodiodes •

35.
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APPENDIX A : DE SPEC!'Rl)'MANALYSER.

Voor het zichtbaar maken van de door de laser afgegeven rrodes wordt gebruik

gemaakt van een optische spectrumanalyser die schema.tisch is weergegeven

in figuur 28.

iEllEt------ L. --------b>~ !
]

gte.

tal.

.J) I{-s: '£ s~~\

:<J- - Laser."
!\ /£ I
I L: resonatorlen

C9i
E: piezo-kris

r /WWl-l S: sferischez.1
0

spiegels.
~Y A~ j D: fotodiode.

Z: zaagtandgenerator.

0: oscilloscoop.
Fig. 28 : Opstelling van de spectrumanalyser.

De spectrurnanalyser bestaat uit een resonator die aan beide zijden voor

zien is van spiegels. Tussen de spiegels is een piezo - element geplaatst

zodat de lengte van de resonator instelbaar is. Licht van een bepaalde

golflen<jte zal alleen dan resonantie vertonen a1s de spiegelafstand een

geheel aantal malen de halve golflengte bedraagt. We hebben echter te

maken met sferische spiegels zodat de golf de resonator een aantal malen

rroet doorlopen voordat er resonantie optreedt.Voor onze spectrumanalyser

is er resonantie bij L=N. ~A en niet bij L=N. ~A! (N is een geheel getal.)

Door nu een zaagta.rrlspanning op het kristal te zetten zullen er bij

verschillend.e resonatorlengtes L verschillend.e frequenties kunnen

resoneren. De zo ontstane resonantiepieken worden door een fotodiode

geneten.Wanneer we deze diodespanning uitzetten tegen de zaagtandspanning.

krijgen we dus een rrode-karakteristiek van de laser.Op de oscilloscoop

zien we dan de intensiteiten van de verschillend.e rrodes. (zie fig. 29.)

Verder kunnen we de offset-spanning en de amplitude van de zaagtand

generator zo afstellen dat we precies een rrodepaar op de oscilloscoop

zien.
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/," Af

If
1/ {""I'I ",",</\ 'f'-'.4k W' ,I l~ ... ,.I,....-./. T7"'L

Fig. 29 :De rrodes zeals w~ ze zich"tbaai kunnen inaken ep de scoop.

Horz. :zaagtandspanning.

Vert. :intensiteit .
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APPENDIX B : DE FOIOOIODES.

De fotodiodes meten de lichtintensiteit van de twee rrodes van de laser.

Wij hebben diodes gebruikt van het type H.A.D. 1000A en deze waren

geschakeld zoals weergegeven in figuur 30.

1. (+) in.

2. -V-.

3. cannon fotodiode.

4. Offsetadjust.

5. Guard ring.

6. Output.

7. +V.

8. Offset adjust.

9. (-) in.

10. Active fotodiode.

c;m
112 fI - - - -

I
I
I

I, 4h

Fig. 30 : De schakeling en aansluiting van de fotodiode.

De door de diodes afgegeven spanningen noemen we VI en V2 • Daar het verschil

signaal V12 voor ons van belang is hebben we met behulp van IC L.M.324N

de schak.eling uit figuur31.gebouw:i.

Fig. 31 Schak.eling met IC L.M.324N ter bepaling van het verschilsignaal van de diodes.
'-------------------------
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APPENDIx C P:R<X;RAMMA VOOR DE BEA'IMEI'ING.

200
3eJeJ
400
:>00
600
'100
i3 00
q00
1000
1100
1200
1300
1400
1:>00
1600
1700
11300
1900
2000
21130
2200
2300
2400
2S00
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3S00
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4S00
4600
4700
4800

BEGI\1
FILE LI\1ECKIND=REMaTE,U~ITS=CHARACTERS,MAXRECSIZE=73);

FILE INPUTCKI\1D=REMOTE,FILETYPE=3);
FILE DATACi{IND=DISt<PACK,PACKNAME="USER2.",FILETYPE=7);
INTEGER D~TUM, METINGNU~~ER,STOP,N,I,\1SUB,TYD,S;

REAL C, SD, TOTAAL, SUBTaT, TOT2.. SUB2.. SDSUB,MAX,MIN,}'O
INTEGER ARRAY A(I:10];EBCDIC ARRAY TITLEC0:63];
WRI TEC L 17'JE.. <"DATUM, MET! 7'JGNUMMER ?"»;

READCINpuT,I .. DATUM,METI\1G~UMMER);
REPLACE T! TLE BY "DATABEAT/"..

DATUM FOR 8 DIGI TS .. "I",
METINGNUMMER FOR 2 DIGITS.. ".";

REPLACE DATA. n TLE BY TITLE;
READCDATA .. I,C,NSUB.. MI~,MAX);
IiIHITECLINE,<II,"DATUM VAN DE METING : .... 18 .. 1 ..

"NUMMER VAN DE ME n NG:" .. 18 .. 1 ..
"AANTAL PER REGEL : " .. I B.. II ..
"rYD GEM.FREQ. STDAFw " .. 1'7.3..
"CMHZ J " .. X18 .. 1'7.3.. " (M~Z)" .. I ..
"(U"1] CMHZ] (MHZ) * ".. X38,"* .... I> ..
DATUM,METINGNUMMEH.. NSUB.. MIN,MAX);

TOTAAL:=N:=TOT2:=Ql;STOP:=1;
Wl.£ILE STOP>0 DO
BEGIN READCDATA.. I .. FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL NSUB DO ACI] .. TYD);

IF TYD<0 THEN STOP:=TYD;
IF TYD<2400 THEN
BEGIN SUBTOT:=5UB2:=0;

FOR I: = 1 STEP 1 UNTIL NSUB DO
BEGIN SUBTOT:=*+ACI];

5UB2:=*+ACI]*ACI]
END;
TOTAAL:=*+SUBTOT;TOT2:=*+SUB2;
SDSUB:=SQRTCCSUB2-SUBTOT*SUBTOT/N5UB)/CNSUB-l»*C;
5UBTOT:=**C/NSU8;N:=NSUB+N;
K: =C SUBTOT-MIN) IC MAX-MIN >.i 5: =40*K+2;
YJRITECLINE,<I5,Fl1.5.. Fl1.7 .. *C" ") .. "*"> ..

TYD,5U8TOT.. SDSUB,S);
E\1D

END;
SD:=SQRTCCTOT2-TOTAAL*TOTAAL/N)/CN-l»*C;TOTAAL:=**CIN;
wRITECLINE.. <II .. "DATUM VAN DE METP.TG :",113,/,

"NUMMEH VA~'J DE METI NG : ", I 13.. /,
"DE GEMIDDELDE FREQ. IS :",FI3.5.. "CMH~]" .. I ..
"DE STANDAAHDAFwIJKING IS:".. FI3.5.. "[MHZ]".. I ..
"TOTAAL AANTAL METINGEN :".. I 13 .. /> ..

DATUM .. METINGNUMMER,TOTAAL .. SD.. N);
E~D.

Met behulp van dit programna wordt an de 5 meetwaarden de ganiddelde

frequentie en de standaardafwijking bepaald. Op het einde wordt de gemid-



delde frequentie en de standaardafwijking over de gehele meting bepaald.

P.S.: De standaardafwijking S werd berekend volgens:

40.

S2 (N) =.....!...
N-l (XI)

waarin N = aantal meetwaarden.

\) .= frequentie van de i -de meting.
~
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APPENDIX D FORMULES VAN FRESNEL VCOR DE INrENSITEIT VAN HE'!'

TERUGGEKAATSTE LICHT.

Als de anplitude van de invallende bundel 1 is en die van de terug 

gekaatste bundel a en de hoek.en van inval en braking i en i' zijn ,

geldt voor licht dat gepolariseerd is in het invalsvlak en dus load 

recht op het invalsvlak trilt :

sin (i··i ' )
an = - sin (i+i ')

(I)

Voor licht, dat in het invalsvlak tr:Llt , he€ft rren daarentegen

a =p
tg(i-:L')
tg(i+:L' )

(II)

(III)

Hierin is n de brekingsindex

en 1. de intensiteit van de
~

invallende bundel.

Verder kunnen we uit fonn. (II)

nog de invalshoek. bepalen

waarbij er geen reflectie van

de horizontaal gepolariseerde

bundel is. Dit is de zogenaarrrle

Deze hoek. 'WOrdt gegeven door

I
-- n:I,52
--- n-I,62

I

.. l

Fig. 32 Doorgelaten en terugge

kaatste intensiteiten.·

;
50 0{01------+-----;----4'-+

i

I
I

hoek van Brewster of polarisatiehoek.

De doorgelaten en teruggekaatste intensiteiten a 2 en a 2 van vertikaal
n p

en horizontaal gepolariseerd licht zi:jn hienree te bepalen. (zie fig 32.)

Verder kunnen we met behulp

van (I) en (II) of uit fig32.

de intensiteit It van het

gereflecteerde licht bij load 

rechte inval· bepalen nl.

tg(i ) = n'/n
p

(IV)

Bij deze waarde van i blijken de doorgelaten en teruggekaatste straal
p

loodrecht op elkaar te staan.



Als laatste bekijken we nag de terugkaatsing en breking van een lichter

naar een dichter medium. (zie fig. 33 en 34.)

Fig. 33 Terugkaatsing en breking van een lichter naar een

dichter rredium. (i>i) •
p

Daar n' >n , wordt i' <i , dus a negatief voor alle waarden van de
n

invalshoek. Wat a betreft kunnen we zeggen , dat voor i=O en voor
p

waarden van i kleiner dan i a positief is. Voor i=O keert dus de
p p

trilligsrichting geheel an. (zie fig. 34.)

Wordt i=i dan verdwijnt de trilling in het invalsvlak en voor i>i
p P

wordt a negatief , daar i +i' >900 is. Voor i=90° heeft i' de waardep
g van de grenshoek en geldt :

a = a =-1n p
(V)

42.

A

Fig. 34 Terugkaatsing en breking.

(i<i ).
P



APPENDIX E U:rIGEWERKTE BE'A'l'MEI'TIG.

Hieronder voIgt een nurreriek uitgewerkte beatm=ting gedurenc1e 3~ uur.

Deze meting wordt verder besproken in hoofdstuk VII.
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APPENDIX F FQ'IO I S VAN DE OPS'I'ELLING.

1) .laser.

2).Piezo-kristal.

3).Kristalhouder.

4) .Kastje met beam-splitter , twee polarisatiefilters en twee fotodiodes.

5) •Voorversterker van de fotodiodes met afzanderlijk regelbare offset en

versterkingsfactor.
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1) .Laser.

2) •VerschilversteJ:ker•

3).Integrator.

4) •Laservoeding.

5) •Voeding en oscillator voor de spectrumanalyser.

6).Spectrum3nalyser.

7) .Oscilloscoop net plaatje van de I1Ddestructuur.
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